benodigdheden

houten trapleuning van 2500 mm

1 x houten handrailing
Keuze uit 4 modellen, lengte 2500 mm:

Beuken Gelakt
20.8925.042.40

Blank Ceder
20.8925.042.45

Eiken Gelakt
20.8925.042.43

Blank Beuken
20.8925.042.39

2 x eindstuk
Keuze uit 2 modellen:

Halfbolle eindkap
20.0729.042.12

Eindbocht
20.0739.042.12

3 x leuningdrager
Kies een leuningdrager met schoteltje geschikt voor buisdiameter 42.4 mm, bijvoorbeeld:
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13.0100.042.12
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bevestigingsmaterialen en gereedschappen
1x
Q-tool, Mod. 0710
19.0710.042.12

1x
RVS lijm
5410

6x

2x

• Schroeven

en pluggen voor
muurmontage leuningdrager
• Houtboor 3 mm

Plaatschroef
4.8 x 25 mm
7981-2-4.8X25Z
2 stuks per leuningdrager

Plaatschroef
4.8 x 50 mm
7982-4-4.8x50

• Schroevendraaier Philips nr. 2
• S
 chroevendraaier PZ 2
(Pozidrive)

benodigdheden
houten trapleuning

verbinders (optioneel)

zichtbare verbinding d.m.v. rvs koppelstukken

Bocht
20.0305.042.12

Verbinder
20.0790.042.12

Verstelbare knie 0-70º
20.0312.042.12

Verstelbare knie 0-90º
20.0312.042.12

verbinders (optioneel)

blinde verbinding d.m.v. pluggen

Houten pluggen
20.0203.015.39

Q-tool boormal,
Mod. 0709
19.0709.000.35

Houtlijm
19.1335.000.00

Houtboor 15 mm
19.0708.015.00

Reserve lijmflens
20.0792.042.00

montage instructie
houten trapleuning

Tip: gebruik deugdelijk montagegereedschap

Stap 1: Monteer de gekozen eindstukken op de leuning.
Klem eerst de Q-tool (model 0710) op de kopse kant van de
leuning en schuif hier de meegeleverde lijmflens in. Plaats
de plaatschroef 4.8 x 50 mm in het centrum van de lijmflens
en schroef deze vast. Verwijder vervolgens de montagetool.

Stap 2: Monteer het eindstuk met RVS lijm over de
lijmflens. Herhaal deze stappen ook op het andere uiteinde
van de handrailing.

Stap 3: Bepaal de positie waarop de leuningdragers
gemonteerd worden. Positioneer de leuningdragers
op de handrailing en teken de montagegaten van de
leuningdrager aan. Boor de gaten voor met een 3 mm
houtboor en schroef de leuningdragers met de plaatschroef
4.8 x 25 mm op de leuning.

Stap 4: Boor gaten met een diameter van 10 mm in de
muur en klop hier de pluggen in. Monteer de trapleuning
tegen de muur met de bevestigingsmaterialen passend bij
de gekozen leuningdrager.

montage instructie
houten trapleuning

verbinders (optioneel)

zichtbare verbinding d.m.v. rvs koppelstukken

Stap 1: Een verbinder wordt op dezelfde manier
gemonteerd als een eindstuk en wordt geleverd met 2
lijmflenzen.
Klem eerst de Q-tool (model 0710) op de kopse kant van
een leuning en schuif hier de eerste lijmflens in. Plaats de
plaatschroef 4.8 x 50 mm in het centrum van de lijmflens en
schroef deze vast. Verwijder vervolgens de montagetool.

Stap 2: Monteer de verbinder met RVS lijm over de
lijmflens. Herhaal deze stappen ook op de kopse kant van
de andere handrailing met de tweede lijmflens.

montage instructie
houten trapleuning

verbinders (optioneel)

blinde verbinding d.m.v. pluggen

Stap 1: Klem de Q-tool boormal (model 0709) op de kopse
kant van de handrailing. Boor vervolgens met de houtboor
van 15 mm een gat in het hout. Monteer de houten plug in
het gat met de houtlijm.

Stap 2: Boor ook in de andere handrailing een gat en
druppel hier een beetje houtlijm in. Schuif de handrailing
met plug hier vervolgens in. Laat de verbinding goed drogen
voor je de trapleuning monteert.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVS Land.

veel plezier met je nieuwe trapleuning!
facebook.com/rvsland.nl
instagram.com/rvsland.nl
+31 (0)45-7370045

info@rvsland.nl

pinterest.com/rvsland

